12 november 2021

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s)
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 8 van het schooljaar
2021 - 2022

Personeel
Zoals eerder vermeld is juf Jacoline zwanger. Zij zal vanaf
volgende week geen les meer geven aan groep 1-2 A maar is
nog wel op school. Juf Nikee zal op maandag en dinsdag les
gaan geven aan groep 1-2 A. Nikee is een startende
leerkracht die al in dienst is van Catent en ervaring heeft in
meerdere groepen. Ze zal zich in de volgende nieuwsbrief
verder voorstellen. We heten Nikee uiteraard van harte
welkom. Ze zal de eerste periode samen met juf Jacoline
gebruiken om in te werken.
Nog een nieuwtje. Juf Renate is ook zwanger, dit heeft ze
afgelopen week aan de kinderen van groep 4 verteld. De
ouders zijn via Parro op de hoogte gebracht. We feliciteren
juf Renate uiteraard met dit mooie nieuws. De komende
periode gaan we op zoek naar een geschikte vervanger en
zullen de ouders van groep 4 daar in het nieuwe
kalenderjaar over informeren.

Coronamaatregelen
Verscherpingen van de maatregelen zijn helaas opnieuw
nodig. Over de aanpassingen bij ons op school wordt u via
aparte informatiebrieven op de hoogte gesteld. We weten
nu in ieder geval dat we met Sinterklaas en Kerst geen
activiteiten in de school kunnen organiseren met ouders.

Sinterklaas
Sinterklaas kunnen wij dit jaar niet "groots" inhalen op het
schoolplein met ouders. We zullen hiervoor een alternatief
bedenken, zodat de kinderen zeker kunnen genieten van de
Sint en zijn pieten. Op vrijdag 3 december krijgen alle
kinderen wat lekkers te eten en te drinken in de kleine
pauze, ook is er dan schoolfruit. De kinderen van groep 1
t/m 3 hoeven dus geen eten of drinken mee te nemen.
Groep 4 t/m 8 nemen wel eten en drinken mee voor de
lunch.
De kinderen uit groep 5 t/m 8 nemen op donderdag 2
december hun surprise mee. Op het leerplein maken wij
ruimte zodat, wij alle mooie creaties nog even kunnen
bekijken.

Kerst
Meer informatie over de Kerstviering volgt nog. We wachten
eerst informatie over het Coronabeleid af.

Kerstvakantie
Een eventuele aanpassing van de Kerstvakantie is de laatste
tijd in het nieuws geweest. Voor zover nu bij ons bekend
blijft deze vakantie zoals gewoonlijk twee weken.
De kinderen krijgen allemaal vakantie op vrijdag 24
december om 12:15uur en starten weer op maandag 10
januari.

Samenwerken
Zoals u weet is er een groot lerarentekort. Dit tekort komt
nu extra tot uiting door Corona. Want vaker dan ooit zijn er
invallers nodig. Wij als school vinden dat we eigenaar zijn
van dit probleem, omdat het onze
hoofdverantwoordelijkheid is om goed les te geven aan
kinderen.
Maar op het moment dat er geen leraren meer zijn,
waardoor kinderen geen les meer kunnen krijgen is er een
situatie waar we eigenlijk niets anders meer kunnen doen
dan de kinderen naar huis te sturen. Dit is wat we niet willen
en heel graag willen voorkomen.
U, de kinderen en wij zitten op zo’n moment (ongewild) in
een situatie waar we wellicht elkaar nog kunnen helpen.
We dachten er als school goed aan te doen om in uiterste
nood de groepscommunicatie in Parro open te zetten voor u
als ouders / verzorgers. Binnen deze groep kan er dan
communicatie op gang komen om bijvoorbeeld samen
opvang te organiseren. Bijvoorbeeld door kinderen bij elkaar
te laten spelen als daar ruimte voor is.
Hier hoeft u natuurlijk geen gebruik van te maken, maar het
zou wel een mogelijkheid kunnen zijn om elkaar te helpen in
geval van nood.

Schoolfamilieviering
Afgelopen maandag hebben we een schoolfamilieviering
gehouden. In eerste instantie stond deze gepland in de Sint
Stephanuskerk, maar helaas kon de Pastoor niet komen en
hebben we de viering een week later op school gehouden.
De kinderen van groep 1 -2 hebben de viering samen met de
leerkrachten voorbereid. De kinderen uit groep 5 t/m 8
vormden spontaan een koortje en meester Willem hield de

lezing. Het was wat anders als normaal, maar wel een fijne
en mooie viering.

Agenda
vrij 3 dec:

Sinterklaas

woe 22 dec: Kerstviering
Vrij 24 dec: Alle kinderen om 12:15 vrij

